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Sambo ja judo

          Milline  on  sambo ja  judo  vahekord?  Mis  neid  eristab?  Neid  küsimusi  esitatakse 

sageli.  Võtete  kokkulangevust  ja  rõivaste  sarnasust  ei  saa  eitada.  Kuigi  tõde  paistab 

ilmselgena  elab  tänaseni  edasi  sambo-lugu  ehk  legend  sambost,  kui  lõunapoolsete 

nõukogude  rahvaste  maadlusviiside  ja  ‘moskoviitide  meetodi’  (virutada  parema 

varbaotsaga vastu  vastase vasakut  jalga)  sünteesist,  mis ületab igas suhtes  mistahes 

teist, kaasaarvatud judo, võitlusviisi. Sambo legendist on isegi, iseäranis võrreldes mõne 

varase Jackie Chan’i esitusega,  kaunis jälgitav film 'Võitmatu' vändatud.

 Legend sambost

Anatoli  Arkadevitš  Harlampiev,  keda  peetakse  sambo  loojaks,  oli  suur 

spordihuviline ja etnograafia sõber. Ta käis mööda impeeriumi lõunaalasid ringi ja peatus 

pikemalt tatarlaste, grusiinide ja Kaukaasia türklaste  juures, uurides kokku 23 eri rahvuse 

maadlus- ja võitlusviise. Samuti uuris ta 15 erinevat ‘välismaist’ võitlusviisi. Harlampiev ise 

kirjutab raamatu  Borba sambo (M. 1959) sissejuhatuses nii: ‘Perioodil 1930.aastast kuni  

1938.aastani sai meie maal laialdase leviku osaliseks uus maadlusliik, mis rajanes meie  

Kodumaa pajuarvuliste rahvaste algupärastel maadlusliikide tehnikatel’. Neist tehnikatest 

koostas  Harlampiev, ‘intelligendist  spordimees’oma ‘algupärase’ võitlussüsteemi. 

1938.aasta  9.juunil  tunnustati  seda ‘süsteemi’ üleliiduliselt  kui  sporti.  Mõnevõrra  hiljem 

hakati ‘süsteemi’ nimetama samboks. Seejuures on huvipakkuv tõsiasi, et käibel on kaks 

versiooni väljendist, millest sambo olevat lühendiks: 1. samozaštšita bez oružia; 2. samo-

oborona bez oružia. Harlampiev seletab nime esimese versiooniga. Mis iganes, mõlemaid 

võib  eesti  keelde  tõlkida  kui ‘relvata  enesekaitse’.  Sambo  oli  ametliku  propaganda 

silmis ‘täiesti  originaalne’ ja‘ilma  igasuguse  plagiaadita’ ehtnõukogulik  spordisaavutus. 

(Bolšaja sovetskaja entsiklopedia, 1955, 37kd) andmetel kuulub sambosse umbes 5000 

võtet! Ometi samboõpikute mustertehnikad on täpselt identsed Kano poolt väljatöötatud 

mustertehnikatega!) Juba 1939.aastal korraldati I NL MV sambos. 1966.aastal tunnistas 

Studia Cartesiana Estonica (2012)
1



TÜ JUDO - 2001-2004

FILA sambo  rahvusvaheliseks  spordialana.  1967.aastal  toimus  Riias  I  rahvusvaheline 

turniir. Aastast 1972 peetakse sambos EM ja MM.

            Sambo  jaotati  kaheks  kategooriaks  1.  spordiks,  2.võitlussamboks  (võitlus 

relvastatud vaenlase vastu). Arusaadavalt oli viimase kultiveerimisest huvitatud iseäranis 

NL  jõuministeeriumid,  mistõttu  sambot  hakati  peaasjalikult  harrastama  peamiselt 

siseorganeid  teenindavas  üleliidulises  ‘Dünamo’ spordiklubi  võrgustikus.  Sambo  ja 

jõustruktuuride tugev seos on tänini säilinud.

 Aga tegelikult?

 Tegelikult  õpetas kaua enne noort  Harlampievit  Venemaal  Kano jujitsut  Vassili 
Oštšepkov.  Vassili  Oštšepkov  oli  erakordse  saatusega  mees.  Ta  sündis  1892.aastal 

Sahhalinil  sunnitöölisest  naise  abieluvälise  lapsena.  11-aastaselt  jäi  poiss  orvuks.  Tal 

vedas,  sest  keisririigi  sõjaministeerium saatis  ta  koos  mitmete  teistega  õppima Kyoto-

misjoni  õigeusu  (kreeka-ortodoksne)  seminari.  Sealt  sai  vene  judo  tulevane  isa 

suurepärase  hariduse.  Sarnaselt  teistele  Jaapani  õppeastustele,  õpetati  seminaris 

kohustuslikus korras judo aluseid.  Vassili  paistis silma loomuliku andega ning seminari 

sensei  julges teda saata Kodokani  Instituudi  katsetele.  1911.aastal  õnnestus tal  läbida 

rängad sisseastumiskatsed Kodokani.  Seega oli  ta  siis  juba 19-aastane ja  mitu  aastat 

Kyotos  judot  praktiseerinud.  Selle  valikuga  käib  kaasas  pool-legendaarne lugu  sellest, 

kuidas  Jigoro  Kano  kõlblusteemalise  sõnavõtu,  mis  oli  pikk  ja  põhjalik,  ajal,  jälgisid 

Kodokani  õpetajad  'katsealuseid'  selja  tagant:  kuidas  nad  reageerivad,  kas  kandidaat 

hakkab  nihelema,  haigutama  jne.  Nii  pandi  proovile  tulevaste  õpilaste  kannatlikkus, 

usaldus-ja keskendusvõime. Sest, tõsi, nende omadusteta on edenemine võitluskunstides 

vaevaline.  Oštšepkovil  oli  ilmselt  mitmete  teiste  seas  eelis  teada,  et  neid  jälgitakse, 

mistõttu ta kuulas liikumatult. Ta jäi kohale, kuni talle teatati, et ta on vastu võetud.  Katse 

pärast pikka kandadel istumist püsti tõusta lõppes küljele kukkumisega. 

Kodokani  raamatupidamises  on  tema  instituuti  saabumise  kuupäevaks märgitud 

29.oktoober 1911. Tema õpingud olid karmid: 1905.a sõja järelkaja koondas tema isiku 

kohale reaalse vastase kohaloleku varju, mistõttu kogenumad õpilased tegid, mis suutsid, 
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et talle kohta näidata. Treeningute jooksul sai ta korduvalt traumasid, kord ribi, kord andsid 

liigesed valuvõtetele järele. Ometi pidas ta vastu ning pärast põhikursuse lõpetamist läbis 

poole aastaga meistri,  s.o musta vöö kursuse.  Seega,  1913.aastal  lõpetas ta  esimese 

venemaalasena  ja  üldse  neljanda  välismaalasena  Kodokani  ja  talle  annetati  1.dan. 

1917.aastal anti talle samas 2.dan. Samal aastal naasis ta Venemaale, kus ta mobiliseeriti 

Koltsaki  armeesse.  Edasine  on  mõnevõrra  segane.  Väidetavalt  teenis  ta  mõnda aega 

Punaarmee luures.

Vladivostokis viibimise ajal avas ta väikese sportliku judo ringi. 1924.aastal tegi ta 

seal kolmekuused judo kursused kehalise kasvatuse instruktoritele. 1928.aastal õpetas ta 

judot  Novosibirski  miilitsakoolis  ja  Siberi  sõjaväeringkonna  staabis.  1930.-33.aastatel 

jõudis  ta  õpetamisega Moskvasse. Kõikjal,  kus  ta  demonstreeris  enda oskusi,  avaldas 

tema  vilumus  sügavat  muljet.  Ohvitseridele  näitas  ta  endas  kaitse  ja  rünnaku  kunsti 

ehedust  paukpadrunitega  varustatud  ehtsate  tulirelvade  vastu.  Lasku  jälgima  volitatud 

relvaspetsialist pidi alati möönma, et kaitsetehnika ennetas relvakandjat. Sellisena jäi ta 

alatiseks temaga kokkupuutunud inimeste mällu.

Kuna ta valdas jaapani-hiina kirja kanji’t  ja oli  pidanud  kirjavahetust Kodokaniga, 

siis  oli  ta,  samal  ajal  kui  suurenes  Jaapani  kohalolek  Korea  poolsaarel  ja 

Mandžuurias, organite silmis väga kahtlane tegelane. Igatahes ka Vassili Oštšepkovist ei 

läinud  puhastus  mööda.  1937.aasta  lõpus  Oštšepkov  vahistati  süüdistatuna  seotuses 

Jaapani luurega ja viidi Lubjankasse. Märge toimikus sedastab, et ta suri kuu aega hiljem 

südamepuudulikkuse  tõttu.  Vereplekid  toimikus  osutavad  pigem  peksmisega  seotud 

vigastustele. Pole kunst lüüa aheldatud tiigrit!

Pärast  meistri  surma  püüti  kaotada  kõik  jäljed  sellest ‘jaapani  

imperialistlikust’ ja ‘nõukogude  ideaalidele’ võõrast  kahevõitlusest.  See  oli  aeg,  kui  igal 

suurrahval oli oma raadio ja aurumasina leiutaja, ning püüti üksteisevõidu kuulutada enda 

intellektuaalset  ja  kultuurilist  üleolekut.  Ühtlasi  vajasid  jõustruktuurid  judo-taolist 

võitluskunsti, oli vaja ainult jaapani väärtused eemale heita ja asendada need ‘nõukogude 

väärtustega’. Ja selleks sobis Oštšepkovi praktiline judo suurepäraselt. Asja tuum, nii nad 

arvasid,  –  tehnika  –  pidi  jääma.  Nii  tekitatigi  legend  sambost.  Endiste  õpilaste  toel 

loodi ‘uus’kahevõitlusala:  ainult  venepärased  võtete  nimetused,  pikad  püksid  vahetati 

tegelikult  arhailisemate lühikeste pükste vastu,  kägistamine visati  kui  ‘ebanõukogulik’ in 
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corpore välja, koos jaapani nimedega muutus ka hindamissüsteem, nõukogude sportlane 

maadles spetsiaalsete maadlussaabastega, valutehnikad jalgadele jäid ka siis, kui judos 

need  keelati,  ja  mis  kõige  olulisem,  kadus  judo-vaimsus.  Sportliku  sambo  kõrval  on 

suurem  rõhk  nn bojevaja  sambo’l,  mida  harrastatakse  siiani  eelkõige  spetsnaz’is  ja 

dessantvägedes.  See  osa  vastab  judo  enesekaitselisele  osale,  mida  veel  20.sajandi 

alguses enesestmõistetavusega harrastati spordiga üheskoos.

Sambo kui militaarkasvatuse osatähtsuse näitlikustamiseks lisan lõike D. I. 
Gulevitši ja G.N. Zvjagintsevi raamatu Barba sambo sissejuhatusest:

‘Kogu füüsilise ettevalmistuse süsteem relvajõududes on suunatud sellele, et ette  

valmistada kehaliselt  igakülgselt  arenenud sõjamehi,  kes on võimelised edukalt  taluma  

suuri füüsilisi koormusi, mis on iseloomulikud kaasaegsele sõdimisele.’

‘Erinevate spordiliikide seas, mis on saavutanud laialdase leviku relvajõududes, evivad  

erilist kohta sõjalis-rakenduslikud spordiliigid.’

‘Sõjalis-rakenduslike spordiliikide hulka võib õigusega arvata ka maadlust sambo’t,  

millega  tegeldes  sõjaväelased  omandavad  relvata  võitluse  võtteid  relvastatud  vastase 

vastu, vallates võtteid, mis on hädatarvilikud käsitsivõitluses. Seetõttu on sambo võtted  

lülitatud füüsilise ettevalmistuse määrusesse (NFP-66).’  

‘Nende võtete valdamise tähtsus ja  ilmtingimatust  rõhutatakse veel  sellega,  et  sõjalis-

sportliku  kompleksi  normatiivide  täitmisel  nõutakse,  et  kutsealused  oskaksid  sambo 

võtteid sooritada hinnetele ‘hea’ või ‘väga hea’.’

Kes teab tõde?

 Siiski  on  olemas  kolmaski  versioon.  Rudman,  1983.aastal  ilmunud 

raamatu Tehnika borbõ leža sissejuhatuses, teab teistsugust sambo algust: 

‘Meie  sajandi  kahekümnendatel,  alles  organiseeritud  Moskva  proletaarses 

spordiühingus  ‘Dünamo’,  hakkas  töötama  sektsioon  enesekaitse  võtete  ja  rünnaku  

õppimiseks,  enesekaitsevõtteid.  Selle  sektsiooni  juhendaja  oli  Viktor  Afanasjev 

Spiridonov.’
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‘Sektsiooni  siht  oli  tol  ajal  kitsas:  koguda  ja  relvastada  miilitsaorganeid  ja  tšekaad  

käsitsivõitluse  võtetega,  kasvatada  noore  vabariigi  kaitsjates  tahtekindlust,  iseloomu,  

oskust väljuda ka kõige raskematest võitlusolukordadest.’

Rudman  tunnistab,  et  see  väljaõpe  põhines  jujitsul  samuti  šveitsi  maadlusel, 

vöömaadlusel ja rahvuslikel Kaukaasia ning Kesk-Aasia maadlusviiside elementidel. Sama 

Spiridonov  andis  1927,  1928,  ja  1933.aastal  välja  esimesed  raamatud ‘nõukogude 

süsteemist ilma relvata’. Ja lisab, et ‘läks rohkem kui  viisteist aastat’ enne kui seda uut 

spordiala, millel polnud veel korralikku koondmõistet, tunnistati üleliiduliselt. Samas polnud 

maadlusviisi  reeglid  kohe  selged.  Ainuüksi  nimi  muutunud  mitu  korda:  SAM, 

SAMOZ,‘vabastiilis maadlus’. Alles 1946.aastal sai ametlikuks nimeks ‘sambo’. Teenekate 

tegelaste  ülesloetlemisel  mainib  Harlampievit  aga  ka  Oštšepkovi.  Siiski  võrreldes 

Spiridonovi  nime esiletõstmisega,  teisejärguliste  tegelastena.  Seega oli  isegi  ametlikult 

nõukogude sambol kaks isa - kord Harlampiev, kord Spiridonov.

Sambo legendi ja sambo otstarbesse nõukogude süsteemis võib suhtuda nii ja naa, 

ent vastuvaidlematult on sambol, ehk tegelikult vene judo koolkonnal teeneid kaasaegse 

judo  treenimismetoodikate  ja  taktikate  edasiarendamisel.  Näiteks  Harlampievi  sambo 

õpikud on väga põhjalikud töötlused, mistõttu nende läbitöötamine tuleb igati ühele judot 

tõsiselt võtvale inimesele kasuks.
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